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zinci bölüm Batý dünyasýnýn ilgisini çekmiþ
ve Liber servitoris adýyla müstakil kitap
halinde Latince’ye tercüme edilmiþtir. Zeh-
râvî’nin damýtma ve bazý yað ekstrelerini
elde etme gibi iþlemlerde Ortaçað kimya-
sýnýn yöntemlerine ayný yaklaþýmla baþ-
vurmasý dikkat çekicidir. Ýlâçlar konusuy-
la ilgili bir baþka dikkate deðer husus, on
dokuzuncu bölümün ikinci kýsmýnda koz-
metik bakým ürünlerinin de bu çerçeve-
de ele alýnmýþ olmasýdýr. Yirmi dokuzun-
cu bölümde ilâç isimleri, eczacýlýkta kulla-
nýlan ölçü ve tartý birimleri ve týp termi-
nolojisi gibi konular üzerinde durulmak-
tadýr.

“Fî .Ameli’l-yed” baþlýðýný taþýyan otu-
zuncu bölüm cerrahî operasyonlarla ilgili-
dir ve bir bakýma eserin ikinci ana bölü-
münü oluþturmaktadýr. Elle yapýlan bu tür
cerrahî uygulamalara artýk rastlanmadý-
ðýný söyleyen Zehrâvî bu bölümün kitabýn
teorik týp bilgisine dair kýsmýný tamamla-
yacaðýný belirtmektedir. Gerek Ýslâm cer-
rahisine olan özgün katkýsý gerekse Orta-
çað Latin dünyasýna yaptýðý büyük etki se-
bebiyle eserin yaklaþýk yirmide birini teþ-
kil eden bu bölüm diðer kýsýmlardan da-
ha çok ilgi çekmiþtir; ayrýca tanýmladýðý
ameliyat gereçlerinin resimlerini vermesi
bakýmýndan bu konuda tarihin ilkleri ara-
sýnda yer almaktadýr. Bölümün elli altý fa-
sýldan oluþan ilk kýsmýnda daðlama yön-
temli tedavi usulleri anlatýlýr ve baþtan
ayaða doðru sýrayla ele alýnan organlarýn
hangi hastalýklarda ne þekilde ve hangi
aletler kullanýlarak daðlanmasý gerektiði,

aletin özellikleri ve daðlamadan sonra uy-
gulanacak ilâç tedavisi ayrýntýlarýyla belir-
tilir. Kesme, delme, kan alma, hacamat ve
yaralarla ilgili konularýn iþlendiði ikinci ký-
sým doksan yedi fasýldan meydana gel-
mektedir. “Fi’l-Cebr ve’l-pal.” baþlýðýný ta-
þýyan üçüncü kýsýmda otuz beþ fasýl halin-
de kýrýk çýkýk tedavisi ele alýnmýþtýr; bun-
lar arasýnda hassasiyet ve uzmanlýk iste-
yen burun, çene ve omurga kýrýklarý da
vardýr. Resmi verilen 200’ü aþkýn ameli-
yat gereci arasýnda daðlama koterleri, ka-
tarakt iðnesi, bademcik ameliyatýnda kul-
lanýlan makasa benzer alet, neþter, pen-
se, diþ taþý kazýyýcýlarý, sondalar, þýrýnga,
jinekoloji aletleri, sýrt omuru çýkýklarýný yer-
leþtirmek için germe banký ve çeþitli tes-
tereler sayýlabilir (geniþ bilgi için bk. Sez-
gin, Ýslam’da Bilim ve Teknik, IV, 36-91;
Hamarneh, sy. 228 [1961], s. 81-94).

et-Ta½rîf’in eksiksiz bir tercümesi veya
tamamýnýn ilmî neþri henüz yapýlmamýþ-
týr (yazma nüshalarý için bk. Sezgin, GAS,
III, 324-325); bilim dünyasý, hâlâ Fuat Sez-
gin’in Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki (Ha-
cý Beþir Aða, nr. 502) bir nüshaya ait iki
ciltlik týpkýbasýmýna baþvurmak zorunda-
dýr. Eserin Latin Avrupasý’na tanýtýlmasý,
Cremonalý Gerard’ýn XII. yüzyýlda otuzun-
cu bölümün Chirurgia Albucasis (Tracta-
tus de operatione manus) adýyla Toledo’da
yaptýðý tercümesi vasýtasýyla olmuþtur.
Bu tercümenin týpkýbasýmý Almanca açýk-
lamalarla birlikte Eva Irblich tarafýndan
yayýmlanmýþtýr (Akademichen Druck-und
Verlagsanstalt, I-II, Graz 1979). Chirurgia

þerh üç bölümden meydana gelmektedir.
Ýlk iki ciltte et-Ta½rîf’in parça parça met-
ni ve her parçanýn devamýnda þerhi, üçün-
cü ciltte “Tefsîrü’l-luga min Kitâbi’t-Taþrîf
li’l-Mâzinî” baþlýðý altýnda metinde geçen
garîb kelimelerle anlaþýlmasý zor yerlerin
izahý, son kýsýmda da “Mesâil fî (min) avî-
si’t-tasrîf” baþlýðýyla yapay vezin tesbiti
temrinleri ele alýnmýþtýr. Arap dil âlimi
Ebü’l-Beka Ýbn Yaîþ’in bu þerhe bir hâþiye
yazdýðý kaydedilmektedir (Keþfü’¾-¾unûn,
I, 412).
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Ebü’l-Kasým ez-Zehrâvî’nin
(ö. 404/1013)

týp ve cerrahlýða dair eseri.˜ ™

Tam adý Kitâbü’t-Ta½rîf li-men £ace-
ze £ani’t-teßlîf (teßâlîf) olup Endülüslü he-
kim ve cerrah Ebü’l-Kasým ez-Zehrâvî’nin
(Lat. Albucasis / Albulcasis) günümüze
ulaþan tek eseridir. Müellif çalýþmasýna
kaynaklara bakmayý gerektirmeyecek ka-
dar geniþ kapsamlý, kolay anlaþýlýr ve kul-
lanýþlý olmasýndan dolayý bu adý verdiðini
söyler. Gerçek bir týp ansiklopedisi niteli-
ði taþýyan kitap elli yýllýk birikim ve tecrü-
benin bir ürünüdür ve yazýlýþý 390 (1000)
yýlý dolaylarýnda sona ermiþtir. Otuz bölüm-
den (makale) oluþan eserin giriþ niteliðin-
deki iki bölümünde geleneksel týp teorisi-
nin dayandýðý ilkeler hakkýnda toplu bilgi
verilir. Ýkinci ve en hacimli bölüm (yaklaþýk
300 sayfa) genel patolojiye ayrýlmýþ olup
325 hastalýðýn teþhis ve tedavisiyle ilgili-
dir. Üçüncü-yirmi dokuzuncu bölümlerde
týbbî diyet (eþribe, et‘ime, matbûhât, aðziye)
dahil genel anlamda ilâçlar konusu iþlen-
mekte, basit ve birleþik çok sayýda ilâç
farmakolojik nitelikleri, etkileri, hazýrlanýþ
yöntemleri ve eþdeðerlileriyle birlikte ay-
rýntýlý biçimde tanýtýlmaktadýr. Müellifin
özellikle ilâçlarýn hazýrlanmasý hususunda
yenilikçi yaklaþýmýný ortaya koyan maden-
sel, bitkisel ve hayvansal içerikli ilâçlarla
ilgili “Fî Iþlâhi’l-edviye” baþlýklý yirmi seki-

et-Ta½rîf’in
ilk ve son sayfalarý

(Süleymaniya Ktp.,
Hacý Beþir Aða,

nr. 502)
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1013): Übersetzung, Kommentar und
Nacdruck der Textfassung von 1471
ismiyle Marianne Enseger tarafýndan ya-
pýlmýþtýr (Stuttgart 1986).

Sabuncuoðlu Þerefeddin, et-Ta½rîf’in
otuzuncu bölümünü 870 (1465) yýlýnda Fâ-
tih Sultan Mehmed’e sunulmak üzere Cer-
râhiyye-i Ýlhâniyye adýyla Türkçe’ye çe-
virmiþtir. Ancak bu çalýþmayý gerek Sabun-
cuoðlu’nun kendi görüþ, müþahede ve tav-
siyelerini içermesi gerekse et-Ta½rîf’te bu-
lunmayan cerrahî aletlere yer vermesi se-
bebiyle bir tercümeden ziyade et-Ta½rîf’in
Türkçe bir versiyonu olarak deðerlendir-
mek gerekir. Kitabý neþreden Ýlter Uzel iki
eseri karþýlaþtýrmýþ ve Sabuncuoðlu’nun
Zehrâvî’nin eserinde yer almayan 137 fark-
lý müþahedede bulunduðunu tesbit etmiþ-
tir (Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye, I, 26). Ayrýca
Sabuncuoðlu’nun cerrahî müdahalelerde
kullandýðý aletlerin resimlerini vermesi ya-
nýnda Zehrâvî’den farklý þekilde hekim ve
hastayý ameliyat sýrasýnda resmettiði de
görülmektedir. et-Ta½rîf’in otuzuncu bölü-
münün diðer bir Türkçe çevirisi Manisa Ýl
Halk Kütüphanesi’nde kayýtlýdýr (nr. 1845).
Yazma nüshada ismi Kitâb-ý Zehrâvî (Zeh-
râvî ve Ýlm-i Cerrâh) þeklinde belirtilen bu
çevirinin kimin tarafýndan ve ne zaman
yapýldýðý konusunda bir kayýt yoksa da dil
özelliklerinden hareketle söz konusu ter-
cümenin XV. yüzyýla ait olabileceði tahmin
edilmektedir (Uzel, LII/203 [1988], s. 445-
459).
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Ýbn Cinnî’nin
(ö. 392/1002)

sarf ilmine dair eseri.
˜ ™

Eserin ismi kaynaklarda el-Mülûkî fi’t-
ta½rîf, MuÅta½arü’t-ta½rîf, MuÅta½arü’t-
ta½rîfi’l-mülûkî, Cümelü u½ûli’t-ta½rîf,
Cümelü u½ûli’t-ta½rîfi’l-mülûkî, el-Cü-
mel min u½ûli’t-ta½rîf, Mušaddimâtü
ebvâbi’t-ta½rîf ve el-Mülûkî þeklinde de
kaydedilir. Kitabýn adýnda geçen “mülûkî”
nisbesi “kral” anlamýndaki melikin çoðulu
ise “krallara hediye edilmeye lâyýk kitap;
sarf kitaplarýnýn öncüsü” gibi mânalara ge-
lir. “Melûkî” þeklinde mübâlaða sîgasý olan
“melûk”ün nisbeti ise sarfýn önemli konu-
larýný içerme hususunda abartý ifade eder.
Eserin Ýbnü’þ-Þecerî, Muhammed b. Ah-
med Ýbn Tabâtabâ, Ömer b. Sâbit es-Se-
mânînî senediyle Ýbn Cinnî’ye nisbeti ke-
sindir; buna göre Abdülkadir el-Baðdâdî’-
nin eseri Ebû Osman el-Mâzinî’ye izâfe
etmesi (ƒizânetü’l-edeb, I, 240; IV, 132;
VII, 205, 228), doðru deðildir.

Sarf ilminin bütün konularýný kapsama-
makla birlikte bu ilmin temel ilkelerini ele
alan baþarýlý bir muhtasar diye nitelendiri-
len eser bir mukaddime ile sekiz bölüm-
den oluþur. Mukaddimede tasrifin (sarf)
anlamý, tanýmý, kapsamý ve kýsýmlarý açýk-
lanmýþtýr. Birinci bölümde ziyade harfleri
ele alýnarak bu harfleri içeren kliþe ifade-
ler, asýl ve ziyade harf kavramý, sarfî mî-
zan (GH?), on ziyade harfin delilleri belir-
tildikten sonra “� ،� ،� ،\ ،# ،G ،_ ،� ،W ”א،
þeklindeki bu harflerin yerleri kaydedilmiþ-
tir. Ýkinci bölümde bedel / ibdâl konusu ele
alýnmýþ, on bir ibdâl harfinin ،� ،q ،� ،W (א،
(� ،� ،� ،p dönüþüm kurallarý örneklerle
anlatýlmýþtýr. Üçüncü bölüm hazif mese-
lesine ayrýlmýþ, hazif olgusu kýyasî (illete
dayalý) ve gayri kýyasî (lafzî hafiflik saðlamak
amacýyla yapýlan hazif) þeklinde ikiye ayrýla-
rak bunlara dair bilgiler verilmiþtir. Dör-
düncü bölümde “Hareke ve Sükûnla Tað-
yîr” baþlýðý altýnda ecvef fiil ve isimlerde
görülen hareke ve sükûn deðiþimiyle ilgili
bazý i‘lâl kurallarý ve yerleri açýklanmýþtýr.
Beþinci bölümde idgam ele alýnmýþ, altýncý
bölümde “Tahfîf ve Ýtbâ‘” baþlýðýyla “ -�+���f�”-
nin ^ --����f�- (en-Nûr 24/52); “Sm����
”nün
^ “Sm���f�
” þeklinde tahfifi gibi örnekler
zikredilmiþtir. “Ukud ve Kavânîn” baþlýðý-
ný taþýyan yedinci bölümde “vâv”ýn “yâ”ya
ve hemzeye dönüþtürülme (kalb) þartlarý
ve yerleri anlatýlmýþtýr. Eserin son bölümü
olan “Binâ / Mesâil” kýsmýnda sahih ve il-

Albucasis’in daha sonraki dönemlerde bir-
çok defa istinsah edildiði, Fransýz cerrahi-
sinin kurucusu sayýlan Guy de Chauliac’ýn
Chirurgia parva adýný taþýyan ve Zehrâ-
vî’nin etkisini Avrupa’ya yayan eseriyle bir-
leþtirilerek basýldýðý (Venedik 1497, 1499,
1500, 1506, 1530, 1531) bilinmektedir. Ter-
cümenin 1532’de Strasbourg’da Theodo-
rus Priscianus’un Rerum Medicarum Lib-
ri Quatuor adlý eseriyle birlikte yeni bas-
kýsý yapýlmýþ ve 1541’de Albucasis met-
hodus medendi ... baþlýðýný taþýyan ünlü
Basil neþri gerçekleþtirilmiþtir. XVIII. yüz-
yýlda Oxford hocalarýndan Johannis Chan-
ning’in kitabýn cerrahî kýsmýný iki cilt ha-
linde Arapça ve Latince olarak neþretme-
si (Albucasis de Chirurgia, Arabice et La-
tine, Oxford 1778) esere duyulan akade-
mik ilginin o yýllarda da sürdüðünü gös-
termektedir. Bunu XIX. yüzyýlýn ikinci ya-
rýsýnda týp tarihçisi Lucien Leclerc’in La
chirurgie d’Abulcasis baþlýklý Fransýzca
çevirisi izlemiþ (Paris 1861), Hindistan’da
yapýlan taþbaskýsýndan sonra da (Leknev
1329) M. S. Spink ve G. L. Lewis tarafýn-
dan Albucasis On Surgery and Instru-
ments adýyla tenkitli neþri ve Ýngilizce ter-
cümesi yayýmlanmýþtýr (London 1973). Söz
konusu cerrahî kýsmýn Ahmed Ârâm ve
Mehdî Muhakkýk’ýn gerçekleþtirdiði et-
Ta½rîf li-men £aceze £ani’t-teßlîf: BaÅþ-i
Cerrâ¼î ve Ýbzârhâ-yý Ân adlý bir de Fars-
ça çevirisi bulunmaktadýr (Tahran 1996).

Eserin kýsmî Ýbrânîce tercümelerinin il-
kini Marsilya’da 1261-1264 yýllarý arasýnda
Þem-Tov ben Yitshak yapmýþ ve bu çalýþ-
ma büyük bir ihtimalle daha sonra gerçek-
leþtirilen Liber servitoris adlý kýsmî Latin-
ce çevirinin de kaynak metnini oluþturmuþ-
tur. 1288’de kitabýn ilk iki bölümü Meþu-
lam ben Yona tarafýndan tekrar Ýbrânîce’-
ye çevrilmiþ ve giriþte kitabýn tamamý hak-
kýnda bilgi verilmiþtir. Yine ilk iki bölümün
Latince tercümesini Sigismund Grimm ve
Marc Wirsung yapmýþ, bu tercüme Liber
theoricae necnon practicae Alsahara-
vii adýyla 1519 yýlýnda Augsburg’da basýl-
mýþtýr. Eserin kadýn hastalýklarýyla ilgili
bölümü Caspar Wolf’un hazýrladýðý Collec-
tions de gynaesis adlý derlemede yer al-
mýþtýr (Basil 1555). et-Ta½rîf’in ilâçlarla il-
gili yirmi sekizinci bölümü Avrupa’nýn týp
çevrelerinde ilgiyle okunmuþtur. Genova-
lý Simon ve Tortosalý Abraham Judeus’un
XIII. yüzyýlýn sonunda Latince’ye çevirdiði
bu bölüm XV. yüzyýlda Liber servitoris
sive liber XXVIII Bulchasin Benabera-
cerin adýyla basýlmýþ (Venice 1471), mo-
dern neþri ve Almanca tercümesi, Der
Liber servitoris des Abulkasis (936-
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